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15 ani de când Dudeștii Noi
a redevenit comună

O parte dintre elevii Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi au participat, recent,
la olimpiada claselor primare din zona rurală „Probleme îndrăznețe pentru
minți istețe”, care s-a desfășurat la Săcălaz.

În urma concursului, Filip Nica, din clasa a II-a, a obținut premiul I
la limba română, cu punctaj maxim - 100, și premiul al doilea la mate-
matică; Alexandra Lup, clasa a II-a, a obținut premiul al treilea atât la
limba română, cât și la matematică; Andrei Rîpă, din clasa a II-a, a
obținut mențiune la matematică; Alexandru Pîndiche, clasa a III-a, a
obținut mențiune la limba română și premiul al doilea la matematică;
Denis Vaidianu, clasa a III-a, a obținut mențiune la limba română și
premiul al treilea la matematică; Maia Andreianu, din clasa a IV-a, a
obținut premiul al doilea la limba română și premiul întâi la matema-
tică, cu 95 de puncte; David Cutlac, din clasa a IV-a, a obținut premiul
al treilea la limba română și premiul al doilea la matematică; Alexia
Toader, din clasa a IV-a, a obținut premiul I la limba română, cu 95 de
puncte, și premiul al doilea la matematică; Florina Bires, din clasa a
IV-a, a obținut premiul al treilea la limba română și mențiune la mate-
matică; Laura Cutlac, din clasa a IV-a, a obținut premiul al treilea la
limba română.

De asemenea, eleva Iustina Cristea a obținut media 10 și premiul întâi
la faza județeană a Olimpiadei de religie ortodoxă și va participa la faza
națională.

„Aceste rezultate dovedesc că nu contează locul în care învață un copil,
atât timp cât există învățători cu dăruire la catedră! Am demonstrat astfel că
și școlile din mediul rural au copii deosebiți care merită descoperiți și
stimulați. Felicitări tuturor elevilor pentru rezultate! Felicitări tuturor
învățătorilor pentru munca depusă cu copiii!”, ne-a declarat prof. 
Petronela Tatov, directoarea Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi. (A.B.)

Premii la olimpiade pentru
elevii de la Școala 

Gimnazială din Dudeștii Noi

În 7 aprilie s-au împlinit 15 ani de când Dudeștii Noi
a redevenit comună. Atunci a intrat în vigoare Legea nr.
84 din 2004, prin care s-au ridicat la rangul de comună
mai multe sate din țară, printre care și localitatea
Dudeștii Noi. 

Iată, succint, prin câteva ilustrații, cum arăta comuna
în anul 2004 și cum arată după 15 ani.

Consiliul Local Dudeștii Noi se va reuni în ședință
festivă în ziua de 23 aprilie, la ora 14, pentru a marca
acest moment.

Comuna Dudeștii
Noi, pe scena 

Festivalului-Concurs
„Lada cu zestre”

Artiștii amatori din comuna Dudeștii Noi
au participat, cu succes, la ediția din acest an
a Festivalului-Concurs „Lada cu zestre”, în
cadrul categoriei „Laureați”, pe scena Cămi-
nului Cultural din Sânnicolau Mare. Au con-
curat corul, ansamblul „Dudeșteana”, soliștii
instrumentiști Eduard Engelman și Sergiu
Șoica (saxofon), solistele Anisia Pașcalău și
Cristina Mara, precum și taraful. (V.T.)

Zilele 
comunei

Dudeștii Noi
În acest an, în luna iunie, în

preajma sărbătorii de Rusalii, va fi
organizat, pentru a doua oară, eve-
nimentul intitulat „Zilele comunei
Dudeștii Noi”. 

Acesta se va derula timp de trei
zile, în perioada 14-16 iunie, când
manifestarea se va încheia cu Festi-
valul „Hora”. În fiecare dintre cele
trei zile se vor organiza diverse
activități sportive, concursuri, iar
seara se vor desfășura spectacole 
artistice de muzică populară și
muzică ușoară.

Evenimentul se va desfășura la 
terenul de fotbal din Dudeștii Noi.

Unul dintre prilejurile pentru
care se organizează această sărbă-
toare de amploare este acela că se
împlinesc 15 ani de la reînființarea
comunei.
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MESAJE LA ÎNVIEREA DOMNULUI
Să ne ajute Dumnezeu ca și anul acesta să

ne împărtășim de lumina Învierii în pace. 
Lumina Învierii Domnului nostru Iisus Hristos,
ca dar al iubirii dumnezeieşti mântuitoare pen-
tru noi, reprezintă şansa unui nou început, pre-
cum şi singura noastră nădejde în vremurile
tulburi pe care le trăim. 

Aşa cum, în această noapte a nădejdii şi a
bucuriei, ne aprindem făcliile unii de la alţii, şi
lumina noastră transformă noaptea în zi, tot
astfel să ne deschidem inimile, să ne acordăm
iertare şi încredere, să refacem între noi comu-
niunea sufletească, întru care străluceşte ase-
mănarea noastră cu Dumnezeu. 

Să nu ne mai lăsăm cuprinşi de judecăţi şi vorbe deşarte, de invidii, de
duşmănii şi de alte răutăţi, care sapă prăpăstii adânci în inimile noastre, dar
şi între noi, despărţindu-ne pe unii de alţii.

Să nu uitați să: „îmbărbătaţi pe cei slabi la suflet, sprijiniţi pe cei neputin-
cioşi, fiţi îndelung răbdători faţă de toţi. Luaţi seama să nu răsplătească 
cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul
şi faţă de toţi. Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. 

Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru
Hristos Iisus, pentru voi”. 1TES 5,14-18.

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DUDEȘTII NOI
Preot Paroh Ionuț CRISTEA

La întrebarea „Când se serbează Învierea lui ISUS?”, pro-
babil că cei mai mulți vor răspunde „La PAȘTI !”. Corect, dar
nu suficient. Putem înțelege mai bine acest lucru dacă aflăm că
DUMINICA în limba rusă se cheamă SVETLOE HRISTOVO
VASCRISENIE, adică ÎNVIEREA LUMINOASĂ A LUI
CRISTOS, pronunțată mai scurt VASCRISENIA, adică ÎNVIE-
REA.

Înțelegem? În fiecare săptămână o zi este dedicată ÎNVIERII
DOMNULUI, este un PAȘTE SĂPTĂMÂNAL.

De fapt și în limba română dacă știm de unde provine și ce
înseamnă cuvântul DUMINICĂ se ajunge la  aceași  concluzie:
la origine, în limba latină, această zi a fost denumită de creștini
în cinstea ÎNVIERII DOMNULUI „DIES DOMINICA”, adică ZIUA DOMNULUI, 
denumire preluată de celelalte limbi romanice cu mici adaptări specifice, ca și în limba
română, unde din DOMINICA a devenit DUMINICA, ceea ce îngreunează puțin
înțelegerea semnificației originale „Ziua DOMNULUI”, zi stabilită din timpul aposto-
lilor ca zi de sărbătoare săptămânală în cinstea Învierii lui ISUS din mormânt și a învierii
noastre din mormântul păcatelor.

Oare putem serba cu adevărat ÎNVIEREA lui ISUS la PAȘTI și să neglijăm 
DUMINICILE, adică zilele ÎNVIERII LUI ISUS din fiecare săptămână, transformând
ZIUA DOMNULUI  în doar ziua omului?

Poate ne inspiră ceva cuvântul VASCRISENIA.
În acest sens, doresc tuturor creștinilor și oamenilor de bunăvoință SĂRBĂTORI 

BINECUVÎNTATE, SFINȚITE, DE PAȘTI în anul întreg.
CRISTOS A ÎNVIAT!

Pr. Bonaventura DUMEA

Hristos a înviat!
O zi, o vreme, un cuvânt pentru cei ce

vor s-audă că Hristos e veșnic viu, noi îl
sărbătorim în fugă, El rămâne neschimbat,
cârmuind cu mână tare vremuri și destine
mari, dar și cele neînsemnate.

Dumnezeu și azi așteaptă pe cei pe care
i-a creat să se întoarcă la viață, să se 
întoarcă din păcat.

Dumnezeu și-a dat viața pe o cruce la
calvar pentru întreaga omenire ce l-a pus
în groapa rece, dar... HRISTOS A 
ÎNVIAT!

Biserica Penticostală „Maranata” din Dudeștii Noi vă urează un
praznic binecuvântat de Dumnezeu, reflectând la această sărbătoare
și la schimbarea pe care ar putea să o facă în viața dumneavoastră.

Dumnezeu să binecuânteze Dudeștii Noi și pe toți locuitorii 
acestei comunități.

Pastor Daniel PURA

Și-au tremurat stăpânii lumii 
La glasul blândului profet

Și-un dușman au văzut în 1ul
Dulgherului din Nazareth!

El n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui;

Desculț, pe jos, colindă lumea
Și mulți hulesc în urma lui.

Și mulți cu pietre îl alungă
Și râd de el ca de-un smintit:

Iisus zâmbește tuturora -
Atotputernic și smerit!

El orbilor le dă lumină,
Și muților le dă cuvânt,

Pe cei in1rmi îi întărește,
Pe morți îi scoală din mormânt.

Și tuturor deopotrivă.
Împarte darul lui ceresc -

Și celor care cred într-însul,
Și celor ce-l batjocoresc.

Urască-l cei fără de lege.
Ce-i pasă lui de ura lor?
El a venit s-aducă pacea

Și înfrățirea tuturor.

Din toată lumea asupriții
În jurul lui s-au grămădit

Și-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amuțit:

„Fiți blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertați pe cei ce vă lovesc,

Iubiți pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmășie se pornesc”.

Cât bine, câtă fericire,
Și câtă dragoste-ai adus!

Și oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.

Au râs și te-au scuipat în față
Din spini cunună ți-au făcut,

Și în deșarta lor tru1e
Stăpâni desupră-ți s-au crezut.

Aduceți piatra cea mai mare
Mormântul să-i acoperiți

Chemați sutașii cei mai ageri,
Și străji de noapte rânduiți.

S-au veselit necredincioșii 
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul

Durerilor de la Calvar,

Și valurile-i neoprite
Peste pământ se împânzesc,
Ducând dreptate și iubire

Și pace-n neamul omenesc.

Voi toți, ce-ați plâns în întuneric
Și nimeni nu v-a mângâiat,

Din lunga voastră-nghenunchere
Sculați. Christos a Înviat!

Alexandru VLAHUȚĂ

Christos a Înviat
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
aprilie 2019

Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor comunei, prin intermediul ziarului local, 
administraţia publică locală pune la dispoziţia locuitorilor din Dudeștii Noi acest talon
pentru autocitirea consumului de apă. 
Tot ce trebuie să faceţi, după completarea datelor personale, este să treceţi la rubrica
„citire contor” toate cifrele înscrise pe ceasul de apă care vă aparţine.
Taloanele completate se vor depune O SINGURĂ DATĂ, în cutia poştală specială,
amplasată la sediul Primăriei comunei Dudeștii Noi.

Numele şi prenumele:........................................................

Adresa:...............................................................................

Telefon:...............................................................................

Citire contor (metri cubi apă)..............................................

Semnătura

Anul acesta, curățenia de primăvară în comuna
Dudeștii Noi se va desfășura în perioada 15-25 aprilie,
înainte de Paștile catolic și cel ortodox. 

Cetățenii trebuie să își curețe gospodăriile, grădi-
nile, spațiul public din fața gospodăriilor, să văruiască
pomii, să-și îngrijească fațadele caselor și gardurile,
să măture trotuarele, să curețe zonele de drum din
dreptul gospodăriilor și să curețe șanțurile. 

„Practic - ne spune primarul Alin Nica - se fac toate

acele lucrări gospodărești specifice primăverii,
astfel încât sărbătorile pascale să ne găsească în
curățenie nu doar spirituală, ci și fizică, sub toate
formele. 

Ca în fiecare an, Primăria va monta containere
pentru colectarea diferitelor resturi vegetale re-
zultate din curățarea grădinilor sau toaletări de
copaci. 

În aceste containere nu se pot depune deșeuri
periculoase ori voluminoase, pentru acestea
existând alte termene de colectare, conform
graficului furnizat de către operatorul de
salubrizare Retim. 

Așadar, în aceste containere este inter-
zisă depozitarea de mobilier, electrocas-
nice, electronice, sticle, materiale rezultate
din construcții și așa mai departe.

În altă ordine de idei, luna viitoare - după
curățenia de primăvară -, Primăria, ca în
fiecare an, va face inspecția cu privire la
modul de conformare a cetățenilor în ceea
ce privește măsurile de gospodărire comu-
nală, adică datoria pe care o avem fiecare
dintre noi în a ne curăța domeniul public
din fața casei, a ne curăța porțiunea de
drum din fața gospodăriei, de a ne curăța
șanțurile, desfunda podețele, vărui pomii,
a curăța trotuarele, a în frumuseța fațadele
caselor și gardurile aferente proprietății.

Trebuie amintit faptul că acei cetățeni
care nu respectă aceste lucruri elementare
vor suferi două consecințe cu impact finan-
ciar major: se vor da, ca și în anii trecuți,
amenzi celor care nu respectă prevederile
incluse în Ordonanța nr. 27/2002 privind gospo-
dărirea localităților urbane și rurale - și nu ne-
am sfiit să dăm amenzi nici în anii precedenți,
pentru că mai bine ne înjură 2-3% dintre
cetățenii, iar ceilalți, care suferă de pe urma
acestora, să fie mulțumiți, decât să nu luăm nici
o măsură; a doua consecință este creșterea im-
pozitului cu 500% pentru proprietățile neîngri-

jite, măsură pe care o vom aplica chiar din acest an.
Avem în vizor câteva zeci de gospodării care nu res-
pectă aceste prevederi legale”.

De asemenea, locuitorii comunei Dudeștii Noi pot
lua exemplu de la Primărie (așa cum se vede în foto-
grafiile alăturate), care îngrijește așa cum se cuvine
clădirile publice și zonele din fața acestora.

A. BORBELY

Curățenia de primăvară

Magazin Pro& în comuna
Dudeștii Noi

În comuna noastră se va deschide un magazin Profi în toamna acestui an.
Pe terenul viran de vis-a-vis de fosta tâmplărie de pe Calea Timișoarei se va

construi în această vară un nou spațiu comercial în care va funcționa un super-
market local Profi.
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Stimați cetățeni,
Cu privire la delegarea serviciului comunitar de utili-

tate publică alimentare cu apă și canalizare către opera-
torul SC AQUATORONTAL SRL, vă oferim o informare
completă, corectă și sinceră cu privire la activitățile și
acțiunile care au avut loc, dar și la cele care urmează să
se întâmple pe viitor.

Din punct de vedere cronologic, lucrurile s-au
desfășurat după următorul grafic:

1. În anul 2006, Parlamentul României adoptă Legea
nr. 51/2006 privind organizarea, exploatarea și
mentenanța serviciilor comunitare de utilitate publică.
Tot în același an Parlamentul adoptă și Legea nr.
241/2006 cu privire la organizarea, exploatarea și
mentenanța serviciului de alimentare cu apă și de cana-
lizare, care este în strânsă legătură cu Legea nr. 51/2006.

2. În perioada 2008-2013 comuna Dudeștii Noi a fost
asociată în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomuni-
tară Apă-Canal Timiș.

3. În anul 2014 comuna Dudeștii Noi a decis să facă
demersurile necesare pentru delegarea serviciului. În co-
muna vecină, în urma unei consultări populare organizată
de primarul Raimond-Ovidiu Rusu, majoritatea
cetățenilor prezenți la consultarea publică au optat pentru
asocierea comunei cu comuna Dudeștii Noi pentru a con-
stitui un operator care să presteze serviciul pe raza am-
belor localități.

4. În primă fază, cele două comune au constituit o
Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pe care au de-
numit-o TORONTAL, asociație care are ca scop și obiec-
tive dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă la
standardele de calitate impuse de legislația românească
și legislația europeană. Însă pentru că legislația româ-
nească presupune foarte multă birocrație, această formă
asociativă nu a fost suficientă, deoarece asociația este
non-profit și potrivit legii nu poate desfășura activități
economice (cu mici excepții legate de comercializare
produselor personalizate sau simbolice pentru a strânge
fonduri necesare funcționării ei) și prin urmare, în cursul
anului 2015, cele două comune s-au asociat la înființarea
unui operator economic organizat sub forma unei
societăți cu răspundere limitată (SRL) denumită AQUA-
TORONTAL.

5. Începând cu anul 2015 ADI TORONTAL a făcut
demersurile pentru proiectul de infrastructură Înființare
sistem de canalizare în comuna Becicherecu Mic, canal
de legătură Becicherecu Mic – Dudeștii Noi și extinderea
capacității stației de tratare în comuna Dudeștii Noi, pro-
iect care a fost finanțat și care în momentul de față se află
în faza de licitație publică pe platforma SICAP.

6. Cu toate că lucrurile au stat bine în ceea ce privește
ADI TORONTAL, operatorul AQUATORONTAL a avut
câteva probleme organizatorice deoarece administratorul
numit inițial de cele două comune și-a depus demisia
după patru luni de mandat. În cursul anului 2016 opera-
torul nu a avut administrator și nu a funcționat. În luna
februarie 2017 cele două comune au desemnat un nou
administrator care la rândul lui și-a depus demisia în cur-
sul lunii decembrie 2017.

7. Desemnarea celui de-al treilea administrator – Da-
niel-Mircea Ciurea – a fost făcută în cursul lunii aprilie
2018 și de la acea dată până în prezent s-a ocupat de do-
cumentele necesare funcționării și delegării serviciului
de alimentare cu apă. În perioada aprilie 2018 – decem-
brie 2018, administratorul numit a avut ca obiectiv prin-
cipal să facă toate demersurile pentru a face funcțională
societatea comercială, și în lispa unui buget alocat acti-
vitatea desfășurată nu a fost remunerată. Același lucru s-
a întâmplat și în situația celorlalți administratori care nu
au beneficiat de un buget și nu au fost remunerați (acest
lucru poate fi consultat și în bilanțurile și rapoartele fi-
nanciare pe anii 2015, 2016, 2017).

8. În cursul lunii decembrie 2018, cele două consilii
locale ale comunelor Becicherecu Mic și Dudeștii Noi au
delegat serviciul de alimentare cu apă și canalizare către
AQUATORONTAL SRL și prestarea serviciului pentru
o durată de cinci ani de zile cu posibilitatea de prelungire
a contractului de delegare cu încă cinci ani de zile.

Nu este prima dată când serviciul a fost delegat, însă
de data aceasta este delegat către un operator pe care îl
controlează în mod direct cele două comune și prin ur-
mare tarifele practicate sunt controlate de cele două co-
mune. Unul dintre motivele pentru care delegarea

gestiunii serviciului către Aquatim a fost sistată este pen-
tru că tarifele practicate de cei de la Aquatim erau duble
față de taxele locale practicate în 2010.

De ce AQUATORONTAL?
Pentru că Legea nr. 51/2006 obligă fiecare unitate ad-

ministrativ-teritorială să concesioneze sau să delege acest
serviciu către o societate comercială care este licențiată
de ANRSC ca operator local sau regional de servicii co-
munitare de utilitate publică.

Același principiu se aplică și în cazul serviciului de
salubrizare, care a fost delegat către RETIM: există o
asociație de dezvoltare intercomunitară (ADID Timiș),
există un operator regional (RETIM) și există o hotărâre
a Consiliului Local Dudeștii Noi pentru delegarea servi-
ciului către acest operator pe o durată de cinci ani.

Astfel, asocierea cu comuna Becicherecu Mic ne-a
permis să facem două lucruri importante: delegarea di-
rectă a serviciului către un operator asupra căruia avem
control direct și accesarea fondurilor europene pentru
îmbunătățirea infrastructurii serviciului de alimentare cu
apă și canalizare. Reamintim pe această cale că proiectul
Înființare sistem de canalizare în comuna Becicherecu
Mic, canal de legătură Becicherecu Mic – Dudeștii Noi
și extindere capacitate stație de epurare în comuna
Dudeștii Noi a fost demarat, aprobat și finanțat prin ADI
TORONTAL. Graficul de implementare prevede că lu-
crările la acest proiect vor începe în cursul acestui an, în
prezent fiind în stadiul licitației publice pentru desemna-
rea executantului proiectului. Din punct de vedere ma-
nagerial, ADI TORONTAL se va ocupa de investiții și
de dezvoltare. 

Al doilea motiv pentru care serviciul a fost delegat
către AQUATORONTAL este pentru a păstra prețul la
apă la nivelul celui cu care cetățenii celor două comune
s-au obișnuit. Din punct de vedere al costului serviciului
pot exista modificări foarte mici, deoarece tariful prestat
de operator se va alinia la valoarea taxelor pe care co-
muna le percepea până în prezent de la cetățeni pentru
consumul de apă, la care se va adăuga în mod obligatoriu
TVA-ul de 9% prevăzut de Codul Fiscal.

Tot referitor la preț, mai facem precizarea că acesta
este calculat și avizat de către ANRSC și este aprobat de
consiliile locale ale celor două comune.

Al treilea motiv pentru care delegarea către AQUA-
TORONTAL a fost convenită de cele două comune este
pentru a îmbunătăți calitatea serviciului prestat către
cetățeni, deoarece odată cu delegarea serviciului s-au
aprobat câțiva indicatori de performanță care trebuie
atinși și menținuți de operator pe toată durata prestării
serviciului. Printre aceștia se numără: calitatea apei,
intervențiile în maxim 24 de ore de la sesizarea unei ava-
rii, constituirea unui birou de relații cu publicul pentru
asistență și reclamații, contorizarea tuturor consumatori-
lor, modernizarea componentelor din rețea etc.

Rețeaua de alimentare cu apă cu toată infrastructura
serviciului rămân în proprietatea celor două comune și
sunt doar administrate de operatorul Aquatorontal, con-
form clauzelor din contractul de delegare a gestiunii, ceea
ce înseamnă că la sfârșitul perioadei contractuale opera-
torul va preda rețeaua în stadiul în care a preluat-o plus
investițiile pe care le va face în sistemul de alimentare

cu apă și canalizare care au fost aprobate de cele două
Consilii Locale.

De asemenea, operatorul este obligat de a comunica
prin intermediul site-ului, prin intermediul ziarului local
și prin toate mijloacele media toate informațiile legate de
serviciul de alimentare cu apă cu privire la intervențiile
în rețea (avarii programate, avarii spontane care au fost
sesizate de utilizatori). Astfel, operatorul va fi obligat să
înființeze un compartiment de relații cu publicul în care
se pot primi cereri, sesizări, reclamații, sugestii cu privire
la branșări, debranșări, sancțiuni, rapoarte de activitate
etc.

Al patrulea motiv ar fi alocarea eficientă a resurselor
prin care se stopează risipirea banului public. În fiecare
an, Consiliul Local Dudeștii Noi era obligat să aloce un
buget de venituri și cheltuieli pentru mentenanța servi-
ciului de alimentare cu apă – bani care ar fi putut să fie
alocați către investiții și proiecte noi pentru comunitate. 

Din aceste alocații bugetare cheltuielile erau cele 
sigure, deoarece veniturile au depins în fiecare an de de-
clararea consumului la timp de către cetățeni și încasarea
acestuia.

Ce urmează în perioada următoare?
În termen de 90 de zile de la data delegării, AQUA-

TORONTAL va trebui să depună documentația pentru
licențiere și trebuie să facă dovada că prestează serviciul.
Prin urmare, trebuie încheiate contractele de furnizare a
apei cu fiecare gospodărie în parte, dar și cu operatorii
economici de pe raza comunei Dudeștii Noi.

Acest proces a fost deja demarat de către
reprezentanții AQUATORONTAL. Trebuie să aveți în
vedere un aspect important: ultima citire a contorului tre-
buie adusă la biroul de taxe și impozite din primărie și
mai apoi cu aceeași citire va trebui încheiat contractul de
furnizare a apei. 

În ceea ce privește funcționarea serviciului și plata
consumului de apă, acestea vor fi făcute către AQUATO-
RONTAL.

În situația în care apometrele nu pot fi citite din cauza
condițiilor meteo, contractele se vor încheia fără citire și
operatorul AQUATORONTAL va trimite un reprezentant
în teren pentru a face citirea în cel mai scurt timp posibil
în vederea facturării consumului real de la data semnării
contractului.

În ceea ce privește plata în primele luni de activitate,
aceasta se va face la casieria AQUATORONTAL sau prin
transfer bancar în contul operatorului, iar după ce se vor
finaliza contractele cu utilizatorii, operatorul va face de-
mersurile pentru a se înscrie în sistemele electronice de
plată (tonomatele din magazinele locale, POS etc.).

În ceea ce privește refuzul de a încheia contractele și
de a deveni utilizatori ai serviciului, vă informăm că va
trebui făcută dovada existenței unui foraj propriu autori-
zat de Direcția de Sănătate Publică, de Protecția Mediului
și de Administrația Apelor Române Banat. 

În caz contrar, art. 47, alin (1), lit. d din Legea nr.
51/2006, privind serviciile comunitare de utilitate pu-
blică, prevede o sancțiune cu amenda cuprinsă între 500
și 1.000 lei de pentru utilizarea fără contract de furni-
zare/prestare a serviciului de alimentare cu apă, asta dacă
nu există suficiente dovezi pentru a cerceta acest fapt sub
imperiul Codului Penal (furt în formă continuă), deoarece
reprezentanții AQUATORONTAL sunt obligați să sesi-
zeze organele de cercetare penală în astfel de situații.
Fără a folosi un limbaj sofisticat, asta înseamnă amendă
contravențională plus dosar penal dintr-o singură sesi-
zare.

Delegarea serviciului este un pas spre normalitate și
credem că vorbim și în numele cetățenilor cinstiți și de
bună credință când spunem că odată cu delegarea vor dis-
părea toate „șmecheriile” care au existat până acum (ra-
corduri din rețeaua veche și necontorizate, consumatori
care nu își declară consumul pentru a se sustrage de la
plata serviciului, gospodării necontorizate, branșamente
ilegale etc.), deși o parte dintre ele au fost rezolvate în
timp de personalul responsabil cu mentenanța serviciului
de alimentare cu apă. 

Pe scurt, consumul de apă devine un serviciu la fel
cum este și cel de alimentare cu energie electrică sau cele
de telefonie mobilă, cablu TV și internet, iar pentru a be-
neficia de acest serviciu va trebui ca fiecare să contribuie

Delegarea serviciilor de alimentare
cu apă și canalizare
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Anul acesta bugetul comunei Dudeștii Noi va fi
unul care nu dă mari speranțe pentru demararea de
investiții noi. Politica Guvernului, de a arunca în cârca
primăriilor o serie de obligații financiare către unele
categorii de angajați - plătiți până acum de stat, fie în
totalitate, fie parțial -, plus întârzierea cu care s-a adop-
tat bugetul național, fac ca banii să fie mai puțini, iar
drămuirea lor, mai anevoioasă.

Despre buget am stat de vorbă cu Alin Nica, prima-
rul comunei Dudeștii Noi: „Din păcate, anul acesta bu-
getul va fi văduvit de resurse financiare, din cauza
măsurilor luate de către guvernanți. Dacă anul trecut
bugetul comunei a scăzut cu aproximativ un milion de
lei, din cauza modificărilor legislative și a reducerii
cotei din impozitul de pe venit, de la 16% la 10% - fapt
care ne-a diminuat această sursă de finanțare cu
aproape 40% -, anul acesta măsurile luate de
Guvern, prin așa-zisa echilibrare a bugetelor
loale, vor duce la o scădere suplimentară a bu-
getului cu aproximativ 1,5 milioane de lei.
Aceasta pentru că nu doar veniturile scad, ci
cresc foarte mult și cheltuielile odată cu trans-
ferul salariilor asistenților persoanelor cu han-
dicap către bugetele locale, fără ca noi,
administrația locală, să avem vreun control asu-
pra mărimii acestor cheltuieli. Noi suntem,
practic, obligați să plătim, indiferent ce va ho-
tărî Guvernul legat de salariile acestor asistenți
personali. E o cheltuială care nu e fixă. Nici nu
știm cât va fi. Noi o estimăm cu 50% mai mare
decât cea de anul trecut, pentru că a crescut sa-
lariul minim de la începutul acestui an. Apoi, se
adaugă tichetele de vacanță și indemnizația de hrană,
cheltuieli pe care nu știu cum le vom suporta. Va trebui
să găsim o formulă și să nu mai facem atâtea investiții
în comună, pentru că vom fi obligați să plătim aceste
salarii și celelalte cheltuieli cu asistența socială.

Evident, oamenii nu au nici o vină, iar noi ne vom
face datoria față de acești cetățeni și așa loviți de
soartă. Sunt cetățenii comunei și trebuie să-i respec-
tăm. Ei trebuie să știe că nu vor suferi deloc și că își
vor primi toate drepturile salariale. Spun acest lucru
doar pentru că noi va trebui să tăiem, din păcate, din
fondurile pentru investiții, pentru că nu avem altă va-
riantă.

Pe parcursul anilor, pe măsură ce comuna noastră
s-a dezvoltat, cheltuielile de funcționare au crescut,
fiecare nou serviciu pe care îl adăugăm paletei de ser-
vicii disponibile cetățenilor comunei reprezintă o chel-
tuială în plus, lucru care se vede în bugetul comunei.

Pe lângă cheltuielile cu asistenții personali ai per-
soanelor cu handicap, va trebui începând din acest an
să suportăm și cheltuielile cu serviciul de evidența per-
soanelor. Aceste cheltuieli erau suportate, într-o
proporție semnificativă de 60%-70%, tot de către stat
până anul trecut. Acest lucru nu s-a spus la televizor,
însă el se simte în bugetul local, în sensul că de la bu-
getul de stat nu mai vin bani pentru aceste servicii de

evidența persoanelor, servicii pe care noi le prestăm în
numele statului, nu în numele colectivității locale. Este
atributul statului să aibă această evidență la nivel
național. Nu noi facem cărțile de identitate, nu e stema
comunei pe ele. Faptul că noi trebuie să suportăm și
aceste cheltuieli arată incapacitatea statului de a-și rea-
liza atribuțiile în consecință. Acest lucru, evident, din
cauza unor măsuri guvernamentale lipsite de discernă-
mânt. Mai concret, pentru că statul nu are bani. Banii
merg în alte părți, iar pentru lucrurile esențiale trans-
feră responsabilitățile către alte autorități, fără a trans-
fera și resursele financiare. Acest lucru contravine
Cartei Europene a Autonomiei Locale, în care se arată
că orice comptetență descentralizată trebuie să fie ur-
mată, în primul rând, de consultare - lucru care nu s-a

făcut - și, în al doilea rând, de resurse financiare sufi-
ciente pentru îndeplinirea acelor obligații.

Revenind la serviciile noi prestate de către comună,
este evident că fiecare serviciu pe care îl oferim
cetățenilor - fie că vorbim de evidența persoanelor, de
Clubul Sportiv Comunal sau de diferite manifestări
culturale și sociale pe care le organizăm în localitate -
implică costuri suplimentare, pe care Primăria încearcă
să le suporte din venituri atrase și mai puțin din impo-
zite și taxe noi.

Cetățenii trebuie să fie înțelegători atunci când un
serviciu esențial se prestează pe bază de contribuție a
tuturor locuitorilor și fiecare să ne facem datoria și să
plătim acele contribuții, pentru că altfel nu avem cum
să prestăm servicii la nivelul calitativ pe care cetățenii
îl așteaptă. Evident, fiecare avem responsabilitățile
noastre și trebuie să le îndeplinim cu conștiinciozitate.

În ceea ce privește aprobarea bugetului local pe anul
2019, suntem încă în discuții între serviciile din Pri-
mărie. Fiecare dorește să își păstreze felia bugetară, să
nu existe tăieri față de anii precedenți. Din păcate, însă,
nu vom putea să închegăm acest buget fără amputări
destul de drastice acolo unde cheltuielile nu sunt
esențiale pentru funcționarea Primăriei, a serviciilor
publice, dar și a investițiilor aflate deja în derulare.
Acestea sunt prioritățile noastre în noul an bugetar.

Sper că la finalul acestor discuții vom reuși să avem
un buget care să ne acopere măcar investițiile pe care
le-am început. Din păcate, nici nu ne putem gândi la
investiții noi. Cifrele seci pe care le-am primit nu ne
permit acest lucru. Va fi un buget de avarie; nu aș putea
spune că va fi un buget de austeritate, pentru că prio-
ritatea va fi să continuăm investițiile începute, iar aces-
tea nu sunt puține. Procentajul pe care bugetul de
dezvoltare, adică investițiile, îl va avea va fi de peste
50%, ceea ce nu arată că bugetul va fi unul de austeri-
tate.

Din păcate, pe lângă tăierile de venituri și creșterile
de cheltuieli, mai există un impact major asupra buge-
tului local, și anume efectele Ordonanței de Urgență
nr. 114 din 2018. Aceasta are efecte asupra tuturor con-

tractelor de lucrări de construcții din comuna
noastră; noi avem foarte multe astfel de lucrări
în momentul de față, vorbim de asfaltarea stră-
zilor, extinderi de rețele de apă și canalizare,
construcția de clădiri noi - grădiniță, primărie,
clădire administrativă -, amenajarea de alei pie-
tonale, trotuare, piste de biciclete. Toate acestea
sunt afectate de majorarea salariului minim în
domeniul construcțiilor, ceea ce duce la majo-
rarea costurilor tuturor acestor investiții. Noi
estimăm aceste costuri la câteva milioane bune
de lei. Am estimat că ne-ar afecta cu aproape
80% din bugetul comunei pe anul trecut, lucru
pe care nu avem cum să îl suportăm din bugetul
local, ținând cont că sunt și proiecte pe fonduri
guvernamentale și pe fonduri europene. Con-
structorii, din discuțiile pe care le-am avut deja,

ne amenință cu sistarea lucrărilor și a șantierelor în caz
că nu primesc banii suplimentari. Nu știm la ora ac-
tuală cum vor decurge lucrurile. Noi nu avem temei
juridic să majorăm bugetele acestor proiecte - în multe
cazuri fiind vorba de proiecte cu finanțare europeană
-, iar unitățile de management nu știu nici ele ce să ne
sfătuiască. Pe de altă parte, constructorii trag de noi,
cetățenii așteaptă ca lucrările să nu aibă întârzieri.
Această incertitudine majoră provocată de măsuri gu-
vernamentale prost gândite, fără o minimă consultare
a celor care vor fi afectați de ele, arată degringolada
în care ne aflăm în momentul de față. Efectul imediat
și cel mai drastic pe care, până la urmă, îl vor simți
cetățenii este frânarea creșterii economice - blocând
lucrările publice, firmele nu își primesc banii, cifra de
afaceri nu crește -, lucru ce va duce la scăderea con-
fortului de zi cu zi al cetățeanului. Reducerea creșterii
economice se va vedea în traiul de zi cu zi al oameni-
lor, prin prețuri mărite la rafturi și prin creșterea
inflației.

Toată această stare de lucruri sper să se schimbe cât
de curând prin schimbarea opticii guvernamentale și
apropierea guvernanților către nevoile reale ale
societății românești. Sper ca în ceasul al doisprezece-
lea să le dea Dumnezeu mintea cea de pe urmă și să
corecteze aceste greșeli flagrante de guvernare”. (A.B.)

Buget de avarie în 2019

Din cauza faptului că bugetul local pe anul în curs
va fi mai auster pe partea de funcționare s-a luat mă-
sura ca începând cu 1 mai să se desființeze cursele care
au fost adăugate celor școlare pentru cursa M44 și care
ar fi trebuit să deservească navetiștii din Dudeștii Noi.
Motivarea deciziei ne-o prezintă primarul Alin Nica:
„Din monitorizarea pe care am făcut-o a rezultat că
aceste două curse sunt ineficiente, chiar dacă la început
am avut mai mult de 20 de cetățeni care au insistat că
au nevoie de această cursă. 

Ei bine, în realitate am observat că doar un singur
abonament, în medie, pe lună a fost cumpărat și ceva
mai mult de 15 bilete pe lună, în medie. În aceste
condiții, aceste curse sunt doar mâncătoare de bani,
bani care ne sunt vitali acum pentru existența altor ser-
vicii. 

Nu putem arunca cu banii pe fereastră pe ceva ce
nu este util cetățenilor. Din aceeași monitorizare, re-
zultă că gradul de încărcare al acestor curse este
rușinos de mic - cinci persoane, în medie, folosesc
această cursă dus-întors, ceea ce este foarte puțin.

Cinci persoane intră într-o
mașină, nu este nevoie de un
autobuz - cu costurile afe-
rente - pentru ele. Regret
situația celor cinci persoane
care folosesc această cursă,
dar și mai mare este regretul
pentru acea persoană
conștiincioasă care și-a făcut
abonament. Am tot respectul
pentru acești cetățeni, însă,
din păcate, va trebui să ne
oprim cu aceste curse. 

Pe viitor vom fi mult mai
exigenți atunci când vom
gândi o extindere a acestor
curse de transport în comun,
astfel încât eficiența lor să fie dovedită sau dacă,
cumva, vom avea buget care să ne permită să avem
transport în comun la discreție, indiferent de numărul
de călători, atunci vom lua iarăși decizia de a reînființa

aceste curse”.
Concret, Primăria a luat decizia ca de la 1 mai să se

sisteze cursa cu plecare din Dudeștii Noi la ora 5:50 și
cea din Timișoara, de la ora 17:07. (A.B.)

Curse sistate de la 1 mai
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HRISTOS A ÎNVIAT!
Paștile este cea mai veche şi importantă sărbătoare

a creştinătăţii, care a adus omenirii speranţa mântuirii
şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos, 
Învierea fiind, după cum spunea părintele Arsenie
Boca, singura minune care se arată tuturor, credincioşi
şi necredincioşi.

La câteva zile după intrarea solemnă în Ierusalim
(de Florii), Mântuitorul a fost judecat şi răstignit, a
murit pe cruce şi a fost pus în mormânt. După trei zile,
a înviat din morţi. 

Toată această succesiune de evenimente a avut loc
în numai o săptămână, cea a Patimilor, care precede
Învierea.

Scopul acestei sărbători creştine este amintirea vie
a patimii, a morţii şi a Învierii lui Iisus Hristos. Sfânta

Scriptură a Noului Testament spune că Iisus Hristos,
înainte de a pătimi, a prezis de mai multe ori că va fi
răstignit, dar a treia zi va învia. De teama aceasta, iu-
deii au pus soldaţi de pază la mormântul lui Iisus 
Hristos. Totuşi, minunea s-a întâmplat.

După intrarea solemnă în Ierusalim, Mântuitorul a
fost judecat şi răstignit, a murit pe cruce şi a fost pus
în mormânt, iar după trei zile a înviat din morţi. Du-
minică dis-de-dimineaţă, Iisus Hristos a înviat ca un
biruitor, cu puterea dumnezeirii Sale, ca să împlinească
Scriptura şi cele hotărâte de iconomia divină pentru
mântuirea neamului omenesc, explică părintele 
Constantin Stoica, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei
Române.

La Cina cea de Taină, în noaptea când a fost trădat

de unul dintre apostoli, Iuda Iscarioteanul, înainte de
a fi prins şi arestat, Iisus a instituit sărbătoarea Paştelui
nou testamental, după porunca ce I-a fost dată de
Dumnezeu.

Duminica - a treia zi după Scripturi - femeile purtă-
toare de mir au găsit mormântul Mântuitorului gol. Îm-
potriva tuturor a celor care L-au acuzat şi batjocorit,
numindu-l în derâdere Regele Iudeilor, rege încoronat
cu spini, rege al cărui tron era o Cruce, părăsit de ai
săi, păzit sub grea şi rece lespede de piatră, Hristos a
izbândit cea mai strălucită biruinţă ce s-a văzut vreo-
dată: biruinţa asupra morţii şi asupra răutăţii omeneşti. 

Această biruinţă nu a putut fi tăgăduită şi nu i-a
putut fi smulsă niciodată.

Paşti - semni�caţiile celei mai mari sărbători a creştinătăţii

Rețete pentru o masă de Paști reușită

Drob de miel
Drobul de miel este o rețetă tradițională românească, un pre-

parat nelipsit de pe masa de Paști, de pe platoul cu aperitive,
alături de ouă roșii, caș, ceapă verde și ridichi. În mod
tradițional, drobul de miel se face în prapur, acesta împiedicând
practic drobul să se sfarame atunci când este tăiat. Prapurele
este o membrană care învelește organele interne ale mielului,
aceasta fiind formată în mare parte din grăsime.

Ingrediente:

organele unui miel
8 ouă
o legătură de usturoi verde
o legătură de ceapă verde
o legătură de pătrunjel
o legătură de mărar
sare, piper
5 ouă fierte

Mod de preparare:

Spălăm organele mielului și le fierbem în apă cu puțină sare.
Când sunt fierte, le scoatem și le dăm prin mașina de tocat.
Adăugăm ceapa, usturoiul, pătrunjelul și mărarul tocate mă-

runt. Batem ouăle cu sarea și piperul doar atât cât să se omoge-
nizeze și le adăugăm. Amestecăm bine.

Așezăm prapurul în tavă astfel încât să rămână în exterior
suficient cât să acoperim drobul și deasupra.

Punem în tavă jumătate din compoziție apoi așezăm pe 
mijloc ouăle fierte.

Turnăm restul de compoziție.
Acoperim drobul  cu prapurele.
Coacem drobul în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, 

pentru circa 50-60 de minute.
Îl lăsăm să se răcească complet și apoi îl tăiem felii.

Ingrediente:

Pentru aluat:
un kg făină
400 ml lapte
patru gălbenușuri
200 gr zahăr
100 ml unt topit

(călduț)
50 gr drojdie proas-

pătă
esență rom
esență vanilie
coajă rasă de lămâie și

portocală

Pentru umplutură:
patru albușuri 
100 gr nucă măcinată
50 gr stafide
două linguri cacao
cinci linguri zahăr

Pentru uns:
două gălbenușuri
două linguri lapte
patru linguri apă
două linguri zahăr
patru linguri cocos

Mod de preparare:

Într-un castronel frecăm drojdia cu o linguriță
de zahăr până se lichefiază. Adăugăm puțin
lapte și puțina făină și amestecăm până obținem
o maia. Lăsăm maiaua la dospit la loc cald până
își dublează volumul. 

Punem făina într-un bol, adăugăm maiaua,
laptele călduț în care am dizolvat în prealabil
zahărul și gălbenușurile bătute ușor. Adăugăm
și esențele și coaja rasă de lămâie și de porto-
cală.

Începem să frământăm și adăugăm puțin câte
puțin untul. 

În funcție de tipul de făină și de gradul de
absorbție al acesteia, este posibil să mai trebu-
iască adăugată puțină făină dacă aluatul este
prea moale sau să mai adăugăm puțin lapte

călduț dacă aluatul este prea vârtos. 
Frământăm până aluatul începe să facă

bășicuțe. 
Acoperim vasul cu un prosop și lăsăm la dos-

pit la loc cald până își dublează volumul. 
Răsturnăm aluatul pe masa unsă cu puțin

ulei. Împărțim aluatul în patru și vom întinde
patru foi, câte două pentru fiecare cozonăcel.

Pregătim umplutura. 
Batem albușurile spumă, adăugăm zahărul

puțin câte puțin și mixăm până obținem o bezea
tare și lucioasă. Adăugăm nuca măcinată și sta-
fidele și omogenizăm. 

Întindem compoziția pe foile de aluat.
Rulăm strâns și la final vom obține două ru-

louri din aluat.
Răsucim rulourile.
Așezăm în tava tapetată cu hârtie de copt și

lăsăm la dospit cel puțin 30 de minute.
Ungem cozonacii cu gălbenușul bătut cu

lapte și presărăm nuca de cocos.
Punem cozonacii în cuptorul preîncăzit la

200 grade Celsius. 
Coacem cozonacii circa 45-60 minute până

ce se rumenesc frumos. 
Dacă au tendința să se rumenească prea tare,

acoperiți spre final cozonacii cu o hârtie de
copt. Ungem cozonacii cu siropul preparat din
apă cu zahăr și opțional mai presărăm puțin
cocos. Lăsăm să se răcească.

Cozonac cu nucă și sta�de
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Telefoane utile locuitorilor din comuna Dudeştii Noi
Primăria Comunei Dudeştii Noi, str. Calea Becicherecului nr. 29; telefon: 0256/378.020, 0256/378.294; 
Ofiţer stare civilă delegat Maria Bogdan – 0732-790.992; Situaţii de urgenţă – 112, 0733-660.251, 0732-790.996

Vând casă, str. Filip Beisser
nr. 10, Dudeștii Noi.
Telefon 0751284908

Persoană fizică
autorizată

Dacă aveți nevoie de:
- Instalații electrice

- Instalații de alarmă
- Instalații de avertizare 

la incendiu
- Instalații camere video

Telefon 0723-321.452

STAREA CIVILĂ
Şi-au unit destinele

Viorel Voicu cu Alina-Florentina Achim
Mirel-Marian Strinu cu Mihaela-Sanda Mureșan

Casă de piatră!

În ultima vreme a plecat dintre noi
Bolmandîr Lina (80 de ani)

Dumnezeu să o odihnească!

Ofer meditații la matematică
și engleză pentru gimnaziu.

Telefon: 0733-517.823

Cetățenii care doresc să facă parte din programul pri-
vind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru
producerea de energie electrică în vederea acoperirii ne-
cesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua
națională pot beneficia de finanțări până în 20.000 de lei.

Prin acest program se finanțează: cheltuielile cu achi-
ziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă
instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, in-
vertor, conexiuni, tablou electric); cheltuielile cu montajul
şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovol-
taice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor
electrice); TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din va-
loarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de
20.000 lei.

Beneficiază de finanțare: persoanele fizice cu domici-
liul în România; proprietarul imobilului construcţie pe
care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice; per-
soanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu pri-
vire la implementarea proiectului, în situaţia în care
imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de
panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate (copro-
pietarii semnează pe cererea de finanțare); imobilul nu
trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare
la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit
unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proce-
duri de expropriere pentru cauză de utilitate publică; per-
soanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de
stat şi la bugetul local.

Documentele necesare înscrierii în program sunt: ce-
rerea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finantare); actul
de identitate al solicitantului; extras de carte funciară din
care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului
construcţie pe care se va implementa proiectul; certifica-
tul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bu-
getul de stat, emis pe numele solicitantului, de către
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor
Publice; certificatul de atestare fiscală privind impozitele
şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis
pe numele solicitantului, de către autoritatea publică lo-
cală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul.

Documente necesare înscrierii pentru situații deose-

bite: DACĂ sistemul de panouri fotovoltaice care deser-
veşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta
în plus și extras de carte funciară, din care să rezulte că
solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă
asupra imobilului teren; DACĂ din extrasul de carte fun-
ciară nu rezultă exact adresa de implementare completată
de solicitant în cererea de finanţare, se va prezenta în plus
și un document, în original sau copie, emis de unitatea ad-
ministrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul în-
scris în cartea funciară, prezentată în vederea
implementării proiectului, este aferent adresei menţionate
în cererea de finanţare; DACĂ solicitantul dorește să im-

plementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de
domiciliu, se va prezenta în plus și certificatul de
atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi
alte venituri ale bugetului local, emis pe numele so-
licitantului de către autoritatea publică locală în a
cărei rază teritorială se va implementa proiectul;
DACĂ cererea de finanțare este semnată de altă per-
soană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se
va prezenta în plus și împuternicirea notarială din
care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate
al persoanei împuternicite.

Toate documentele solicitate trebuie să fie în ter-
men de valabilitate la data înscrierii, în original sau
în copie legalizată. Extrasele de carte funciară nu tre-
buie să fie mai vechi de 30 de zile la data înscrierii.

Se pot depune cereri de finanțare pentru imobile
care au maximum două cărți funciare individuale înscrise
într-o carte funciară colectivă (ex. maximum două apar-
tamente într-un imobil, maximum două case în oglindă
etc.).

În cazul unui imobil, identificat cu număr cadastral şi
topografic, care are mai mulți coproprietari, unul singur
dintre aceștia poate depune o singură cerere de finanţare
în cadrul programului; dacă doi proprietari ai aceluiași
imobil depun cerere de finanțare pentru același imobil,
prioritate are prima cerere de finanțare depusă, doar una
dintre cele două putând fi aprobată.

Cei care doresc să se înscrie în programul AFM pentru
instalarea panourilor fotovoltaice pot trimite pe adresa de
email eet@eetim.ro cererea de finanțare (anexa 3 din
ghid) completată prin tehnoredactare, copia  CI, poza
(dinspre sud) cu locul de instalare a panourilor (acoperiș
țiglă, acoperiș tablă, acoperiș plan, la sol...) poza tabloului
electric din casa la care se conectează sistemul fotovol-
taic, tipul bran șamen tului (nonofazat sau trifazat).

Prețul sistemului va depinde de putere, locație,
condițiile de instalare și modalitatea de plată.

În termen de 90 de zile de la data publicării rezultate-
lor, persoana fizică aprobată, prin intermediul instalato-
rului ales, are obligația să comunice la AFM avizul tehnic
de racordare. ATENȚIE – dacă avizul tehnic de racordare
nu este înscris, de către instalatorul validat, în aplicația
informatică în termenul de 90 de zile, persoana fizică
pierde dreptul de a semna contractul de finanțare.

Firma EETim poate să întocmească contracost
documentația pentru a se obține ATR-ul  de la ENEL.

Program privind instalarea sistemelor
de panouri fotovoltaice

,
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Pe scurt, ardeii graşi sunt sursă de: 
• Betacaroten, cu rol în prevenţia apariţiei cancerului şi care reduce

riscul bolilor cardiovasculare. 
Betacarotenul este convertit în organism în vitamină A, al cărui rol

important în organism este binecunoscut.
• Bioflavonoide, care protejează împotriva cancerului uterin, putând

bloca apariţia diverselor tumori şi împiedică dezvoltarea lor. 
Bioflavonoidele mai au efect tonic cardiac si de prevenire a îmbătrâ-

nirii pielii.

• Acizi fenolici, care inhibă compușii care pot dezvolta diverse tipuri
de cancer.

• Steroli vegetali, care scad colesterolul.
• Vitamină C, care fortifică pereţii vaselor sanguine, îmbunătăţeste

absorbţia fierului, anihilează radicalii liberi, reduce riscul maladiilor
cardiovasculare etc.

• Antioxidanți puternici, precum luteina si zeaxantina, care scad ris-
curile de cataractă.

• Vitamină B6, care stimulează metabolismul proteinelor, al carbohi-
dratilor şi permite buna functionare a nervilor.

• Folat, necesar sintezei ADN, ARN și celulelor roșii ale sângelui, și
cu rol în prevenţia afecţiunilor congenitale neurologice la făt.

Bene�ciile ardeilor graşi

CSC Dudeștii Noi 
se dezvoltă

Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi continuă
să se dezvolte și să aibă un impact din ce în ce

mai mare asupra tinerilor din comună. 
Despre stadiul în care se găsește în acest

moment clubul am stat de vorbă cu direc-
torul acestuia, Rudolf Dombi: 
„Mo mentan, în cadrul Clubului Sportiv
Comunal Du  deștii Noi există cinci secții
func ționale: fotbal, șah, taekwondo, go și
tenis de câmp. Avem 153 de sportivi

legitimați, majoritatea copii. 
În acest moment, lucrăm la înființarea

secției de tenis de masă. În funcție de finaliza-
rea lucrărilor la sala de sport, dorim să înființăm și

alte secții. 
Aș vrea să reluăm tradiția pe care comuna Dudeștii Noi a avut-o în handbal.

În timp mi-aș dori să avem și secții de volei și baschet. Am încheiat, de aseme-
nea, un parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara. 

Vom fi sprijiniți pe linie de organizare, vor veni la Dudeștii Noi voluntari de
la universitate, studenți sau masteranzi la educație fizică, voi vorbi cu profesori
de handbal și volei, pentru că acolo sunt foarte mulți tineri care doresc să se
afirme.

Legat de competițiile proprii, vă pot spune că în fiecare an organizăm Cupa
«Dudeșteana» la fiecare secție a clubului. 

Recent, în luna martie, am organizat pentru prima oară această competiție la
nivelul secției de taekwondo. Secția de taekwondo este relativ nouă, fiind afi-
liată anul trecut la federația de specialitate. Au participat la competiție 80 de
sportivi de la șapte cluburi: CS Impact Cluj, CS Ko-Dang Cluj, CS Kong-do
Lions Oradea, CS Minerva Cluj, CS ITF Timișoara și CSC Dudeștii Noi. Clubul
nostru a participat cu tot lotul, adică 21 de sportivi și un antrenor. În urma 
rezultatelor foarte bune obținute, la final de competiție CSC Dudeștii Noi s-a
clasat pe locul 1 în clasamentul cluburilor participante la această competiție”. 

A. BORBELY

Fotbaliștii de la CSC
continuă evoluțiile
bune în Liga a IV-a

De la ultima apariție a ziarului nostru, fotbaliștii de la CSC Dudeștii Noi
au mai disputat o serie de etape din returul ediției 2018-2019 a Ligii a 
IV-a Timiș. Demn de remarcat este faptul că fotbaliștii antrenați de Valentin
Miculescu și Dan Pavel au reușit să-și consolideze poziția a patra a clasa-
mentului, una foarte bună dacă ținem cont de statutul de nou-promovată al
echipei din Dudeștii Noi.

Revenind la rezultate, amintim că în etapa a XXI-a CSC a jucat pe tere-
nul din Dudeștii Noi împotriva sportivilor de la ASO Deta, de care au trecut
la scor de neprezentare: 3-0.

În etapa a XXII-a CSC s-a deplasat la Mașloc, pentru jocul cu echipa
din localitate. Gazdele de la Voința s-au recunoscut învinse la finalul celor
90 de minute de joc, la limită, fotbaliștii din Dudeștii Noi reușind să câștige
cu scorul de 1-0.

O mică sincopă s-a înregistrat în etapa intermediară, a XXIII-a, pe teren
propriu, acolo unde CSC Dudeștii Noi nu a putut trece de AS Progresul
1906 Ciacova. Jocul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

În clasament, așa cum spuneam, CSC Dudeștii Noi ocupă poziția a patra,
cu 44 de puncte, acumulate ca urmare a celor 14 victorii și a celor două re-
zultate de egalitate. Până acum, fotbaliștii din Dudeștii Noi au fost învinși
doar de șase ori. De asemenea, și golaverajul este unul pozitiv, cu 33 de
goluri marcate și 21 primite.

A. BORBELY


